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Historik – information om ändringar i vägledning 
2017:2 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

 
 
10 

 
 
   2023-02-01 

1, 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.5.1, 2.1, 2.3, 3.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7, 3.3.2, 5, 5.1, 
5.3, 5.3.1, 5.4, 5.4.3, 5.5, 6, 6.4.2, 6.6, 6.6.3, 7.3.1, 8.5, 9.3, 12.7, 
12.8, 12.10, 12.11, källförteckningen, exempel har numrerats 

 
9 

 
2022-06-08 

2.2.1, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.1, 5.4.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.6.3, 6.6.4, 7.2.3, 9.1, 
9.1.1, 9.3, 9.5, 9.7, 12.2, 12.3, 12.3.1, 12.4, 12.7, 12.11. 

 
8 

 
2021-11-26 

1, 1.5.1, 3.2, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.2, 6.5, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 12.2, 12.3, 
12.8 

7 2021-06-10 2.1, 3.2.7, 5.4.1, 6.6.4, 8.5, 9.1.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.8 

6 2020-11-11 1.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3.2, 5.2, 5.3.1, 5.4, 5.4.1, 6, 6.2, 
  6.6, 6.6.1, 6.6.2, 7.2.3, 8.6.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 12.1.2, 12.2, 12.6, 12.7, 

  12.10.1 

5 2019-12-09 1.4, 2.2.1, 2.3, 2.4, 3.3.2, 5.3.2, 5.5, 6.7, 9.1.1, 9.3, 12.3, 12.10, 12.11. 

4 2019-06-05 3.2.7, 3.3.1, 8.1, 8.1.1, 9.3, 12.2, 12.3, 12.5, 12.9. 

3 2018-12-18 Förkortningslista, 2.2, 2.2.1, 2.3, 3.2.8, 3.3.1, 3.3.2, 5, 5.3.2, 6.6, 7.2.2, 
7.2.5, 7.3.2, 8.1, 9.1, 9.1.1, 9.4, 12.6, 12.9. 

2 2018-05-31 1.2, 1.4, 1.5.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.3, 4, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 
  6.5.2, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.5, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.1, 12.5, 12.6, 12.7, 

  12.8. 

 

Version 10 

Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som har gjorts: 

• Förtydligat att handläggaren ska följa det förvaltningsrättsliga regelverket (1) 

• Uppdaterat vägledningen med det nya programmet förmedlingsinsatser (1.1, 2.1) 

• Information om att deltagaren ska använda två blanketter för att ansöka om 
ersättning för dagar i två månader samtidigt har tagits bort (1.4.1) 

• Uppdaterat hänvisningar till HFD domar (1.5.1) 

• Förtydligat gällande utredningsskyldighet vid fastställandet av sjukperiod (2.3) 

• Information om tillfällig höjning av dagpenningbeloppen har tagits bort (3.2, 3.2.2, 
3.2.5) 

• Förtydligande gällande återinträde (3.2.7) 

• Höga beloppet för utvecklingsersättning har uppdaterats (3.3.2) 

• Skrivit om inledningen till kapitel 5 (5) 

• Lagt till information om omställningsstudiestöd (5.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5, 6) 

• Förtydligat att dagbeloppet ska minskas med allmän ålderspension enligt 
socialförsäkringsbalken (5.3) 
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• Kompletterat lagtexten med ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön (5.4) 

• Punkten om skadestånd som är kompensation för utebliven lön eller annan 
anställningsförmån har tagits bort (5.4.3) 

• Förtydligat skrivningen om när Arbetsförmedlingen ska skicka information till 
Försäkringskassan om frånvaro från aktivitet. (6.4.2) 

• Information om avstängningsbeslut som kommer i oordning har flyttats till avsnitt 
6.6, låg tidigare i ett exempel under 6.6.4 (6.6) 

• Utvecklat informationen om kalenderspärr (6.6.3) 

• Uppdaterat hänvisning (7.3.1) 

• Skrivningen angående kvittning har förtydligats (9.3 och 12.11) 

• Uppdaterat metodstöd gällande hur Arbetsförmedlingen skickar information om 
frånvaro från aktivitet med anledning av systemutveckling. (12.7) 

• Nytt metodstöd för att avgöra avstängningstid och fastställa kalenderspärren (12.8) 

• Uppdaterat hänvisning till pensionsmyndighetens föreskrifter som har uppdaterats. 
(1.3, 8.5,12.5, källförteckningen) 

• Där det finns fler än ett exempel har exemplen numrerats. 

 
 
 
 

Version 9 

Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som har gjorts: 

• Uppdaterade citat från förordningen 

• Förtydliganden kring sjukanmälan första dagen och särskilda skäl (2.2.1) 

• Förklaring av situationen ”på nytt anvisad” (3.2.7) 

• Förtydliganden kring arbetsvillkor efter upprepade avstängningar (3.2.8, 6.4 och nytt 
avsnitt 9.7) 

• Ändrad hantering av JOB-dagar vid avstängning och arbete samtidigt (3.3.1) 

• Arvoden räknas inte längre som lön eller andra anställningsförmåner (5.4.2) 

• Förtydliganden kring Försäkringskassans beslut om avstängning (6.5) 

• Liten justering av formulering kring avstängningstid (6.6) 

• Förtydligande kring att kalenderspärr inte begränsar Försäkringskassans 
avstängningar (6.6.3) 

• Nytt exempel på en mer komplicerad situation med avstängningar (6.6.4) 

• Förtydliganden kring rättslig vårdnad efter dom (7.2.3) 

• Förtydligande att beslut fattas per ansökan (9.1) 

• Förtydliganden kring interimistiska beslut (9.1.1) 
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• Justering av kvittningshanteringen vid avstängning (9.3) 

• Ändrad hantering av ändringsbeslut med stöd av 11 kap 2 § FEA (9.5) 

• Förtydliganden av hanteringen av återinträde och på nytt anvisad (12.2) 

• Små justeringar i instruktionerna kring kontrollutredning och påminnelse om att 
deltagaren måste få ett slutligt beslut även vid bifall (12.3) 

• Instruktion för hantering av kontrollärenden som inletts av kontrollutredare (12.3.1) 

• Förtydligande kring fasta kostnader som del av bostadskostnad (12.4) 

• Ny hantering av situation där frånvaro från aktivitet och arbete förekommer samtidigt 
(12.7) 

• Borttaget undantag när den 7:e infaller på en helg (12.11). 

 

Version 8 

Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som har gjorts: 

• Beskrivit förhållandet mellan förvaltningsrättsliga och materiella regelverk (Inledning 
på kap. 1) 

• Hanteringen av särskilda skäl vid sen ansökan har förtydligats utifrån nya HFD- 
domar (1.5.1) 

• Beskrivit de tillfälligt höjda grund- och takbeloppen för aktivitetsstöd (3.2, 3.2.2 och 
3.2.5) 

• Lagt till förtydliganden kring återinträde och beskrivit villkoren mer konkret i 
metodstöd (3.2.7 och 12.2) 

• Lagt till nytt prisbasbelopp och utvecklingsersättning för 2022 (3.3.2) 

• Förtydligat att avstängning kan bli aktuell även om deltagaren inte fått en felaktig 
utbetalning (6.5) 

• Lagt till att även beslut beskrivs närmare i Förvaltningsrätt i praktiken (9.1) 

• Liten justering utifrån att Arbetsförmedlingen numera bara meddelar en dag med 
olovlig frånvaro (9.3) 

• Förtydligat hur återkrav inte behövs när kvittning kan användas (9.4) 

• Lagt till förklaring av 11 kap. 2 § FEA (9.5) 

• Lagt till nytt stycke om att avgöra vilket program deltagaren återinträder i, och 
förtydligat kring dagbelopp när deltagaren har a-kassa (12.2) 

• Skrivit om stora delar av metodstödet för att lämna impuls till kontrollutredning 
(12.3) 

• Tidigare metodstöd om ansökan om ersättning för fler än fem dagar har tagits bort 
helt för att inte krocka med ordinarie utredningsskyldighet (12.8) 

• Ändrat ”han eller hon” till ”hen” i hela vägledningen. 
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Version 7 

Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som har gjorts: 

• Lagt till ett exempel om när det kan vara lämpligt att kontrollera de uppgifter 
deltagaren lämnat i ansökan (2.1) 

• Förtydligat hur skyddsregeln vid återinträde och på nytt anvisad ska tillämpas 
(3.2.7) 

• Ändrat i exempel vid minskning med föräldrapenning (5.4.1) 

• Ändrat i exempel om avstängningsbeslut (6.6.4) 

• Förtydligat att ändringar i Pensionsmyndighetens schablonbelopp kan påverka nya 
och redan beslutade ärenden om bostadsersättning (8.5) 

• Ändrad tillämpning i skyldigheten att informera om risk för väsentlig försening i 
handläggningen (9.1.2) 

• Ändringar i metodstöd vid återinträde och på nytt anvisad. Följande mening har 
strukits därför att dess innehåll nu framgår av normeringen i 3.2.7: ”Om deltagaren 
är på en annan ersättningsnivå nu än när han eller hon lämnade programmet ska 
jämförelsen av den nya aviseringen göras med motsvarande nivå deltagaren hade 
när han eller hon lämnade programmet.” (12.2) 

• Lagt till exempel om att lämna impuls till kontrollutredning även i ärenden om 
bostadsersättning och etableringstillägg (12.3) 

• Tagit bort inaktuell information om att reservera ärende när man lämnat impuls till 
kontrollutredning (12.3) 

• Nytt metodstöd om hur bostadsersättning ska beräknas när Pensionsmyndigheten 
ändrar schablonbeloppen för beräkning av bostadskostnad (12.5) 

• Tillägg om att utreda vilka dagar deltagaren haft program när hen har ansökt om 
ersättning för fler än fem dagar i samma vecka och kan få olika dagbelopp. 
Förtydligat att beslut om avslag ska fattas för de dagar deltagaren inte får ersättning 
när hen ansökt om fler än fem dagar i en vecka. (12.8) 

 

 
Version 6 

Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts: 

• Borttag av information om etableringsplan (1.1, 1.3.2, 6 och 6.2) 

• Tillägg i avsnitt om ansökan om grundersättning (1.4.1.) 

• Ändrad tillämpning i avsnitt om ansökan om tilläggsersättning (1.4.2.) 

• Borttag av exempel om att kontrollera uppgifter om deltagande när ansökan avser 
helg (2.1) 

• Tillägg i avsnitt om grundersättning för den som är förhindrad att delta (2.2) 

• Förtydligande om sambandet mellan dagbelopp, beslut och utbetalning (3.1) 

• Borttag av regeln om utvecklingsersättning vid utbildningskontrakt (3.3.2) 

• Tillägg om nytt prisbasbelopp för år 2021 (3.3.2) 
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• Tillägg av ny förordningshänvisning och information om ändrad tillämpning när 
deltagaren har rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall, hel 
sjukersättning och aktivitetsersättning (5.2) 

• Förtydligande i avsnitt om minskning med sjukersättning, aktivitetsersättning och 
allmän ålderspension (5.3.1) 

• Ändringar på grund av nya regler för grundersättning när deltagaren får 
rehabiliteringspenning (5.4 och 5.4.1) 

• Förtydligande om löneuppgifter i ansökan (5.4.) 

• Tillägg och förtydliganden om att deltagaren skulle ha haft rätt till ersättning om det 
inte hade varit en avstängningsdag, undantaget karensdagar och dagar som 
minskats med lön (6.6, 6.6.1, 6.6.2) 

• Förtydligande av begreppet ”ha eller ha haft vårdnaden om” (7.2.3) 

• Förtydligande om vilka uppgifter som ska beaktas vid beräkning av bostadskostnad 
(8.6.1) 

• Förtydligande i avsnitt om kommuniceringsskyldighet (9.1) 

• Ändring i avsnitt om interimistiska beslut (9.1.1.) 

• Nytt avsnitt om väsentlig försening (9.1.2) 

• Tillägg av läshänvisning i metodstöd om ersättningsperioder i Försäkringskassans 
IT-system (12.1.2) 

• Förtydliganden i metodstöd om återinträde och på nytt anvisad (12.2) 

• Förtydliganden i metodstöd om information från Arbetsförmedlingen om frånvaro 
från aktivitet (12.6) 

• Ändringar i metodstöd om att utreda ansökan för fler än fem dagar (12.7) 

• Tillägg av metodstöd om ändringsbeslut eller återkrav vid felaktig kvittning (12.10.1) 

 

 
Version 5 

• Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts: 

• Tillägg i avsnitt om underskrift och om ansökan av tilläggsersättningarna (1.4) 

• Ändringar i avsnitt om sjukdag och kontroll av sjukanmälan samt 
förordningshänvisning (2.2.1) 

• Tillägg i avsnitt om karensdagar (2.3) 

• Tillägg i avsnitt om tillfälligt uppehåll (2.4) 

• Tillägg om nytt prisbasbelopp för år 2020 (3.3.2) 

• Förtydligande i avsnitt om lön och andra anställningsförmåner från en arbetsgivare 
(5.3.2) 

• Förtydligande i avsnitt om minskning av bostadsersättning (5.5) 
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• Tillägg i avsnitt om intermistiskt beslut vid kontrollutredning (6.7) 

• Förtydligande i avsnitt om tidpunkt för intermistiskt beslut (9.1.1) 

• Ändrad tillämpning i avsnitt gällande kvittning av olovlig frånvaro (9.3) 

• Förtydligat metodstöd om att lämna impuls till kontrollutredning för vidare utredning 
av om deltagaren ska stängas av (12.3) 

• Nytt metodstöd om att kvitta eller lämna till återkrav (12.10) 

• Nytt metodstöd om ansökan via blankett när den 7:e infaller på en helg (12.11) 

Version 4 

• Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts: 

• Förtydligat avsnitt om återinträde och på nytt anvisad (3.2.7) 

• Förtydligat avsnitt om övergångsbestämmelse (3.3.1) 

• Omskrivet avsnitt om gemensamma bestämmelser (8.1, 8.1.1) 

• Tillägg i avsnittet om kvittning (9.3) 

• Förtydligat i metodstöd om återinträde och på nytt anvisad (12.2) 

• Tillagd skrivning i metodstöd om att lämna impuls till kontrollutredning för vidare 
utredning av om deltagaren ska stängas av (12.3) 

• Ändrat skrivning i metodstöd om parallella program (12.5) 

• Förtydligat i metodstöd om unga med funktionsnedsättning (12.9) 

Version 3 

• Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts: 

• Tillägg av begreppet ”UMFN” (ung med funktionsnedsättning) i förkortningslistan 

• Tagit bort punkt 5 om övergångsbestämmelse till FEA i faktarutan (avsnitt 2.2) 

• Ändringar i avsnittet om Sjukdom med anledning av nya regler kring läkarintyg och 
bedömning av sjukdom (avsnitt 2.2.1) 

• Förtydligande om vad en sjukperiod är (avsnitt 2.3) 

• Ändrat rubrik till Sänkt dagbelopp vid upprepade beslut om avstängning (avsnitt 
3.2.8) 

• Formaterat om tabellen om hur dagbeloppet sänks vid avstängningsbeslut (avsnitt 
3.2.8) 

• Förtydligande om JOB-dagar och av övergångsbestämmelsen för unga med 
funktionsnedsättning (avsnitt 3.3.1) 

• Tillägg om nytt prisbasbelopp för år 2019 (avsnitt 3.3.2) 

• Förtydligande om ersättning från trygghetsstiftelse (avsnitt 5.3.2) 

• Tillägg för att förtydliga om förmildrande respektive försvårande omständigheter vid 
avstängning från rätten till ersättning (avsnitt 6.6) 
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• Språklig ändring av begreppet ”folkbokförd hos” till ”folkbokförd tillsammans med” 
(avsnitt 7.2.2) 

• Förtydligande om när en av makarna inte längre ingår i hushållet (avsnitt 7.2.5) 

• Nytt avsnitt (7.3.2) om villkoret ”bosatt och folkbokförd i bostaden” och förtydligande 
av begreppet ”bosättning” 

• Förtydligande om hur tilläggsersättningarna beräknas när en ändring sker under 
samma månad (avsnitt 8.1) 

• Nytt stycke om inkomna uppgifter under kommuniceringstiden (avsnitt 9.1) 

• Nytt stycke om när ett interimistiska beslut ändras (avsnitt 9.1.1) 

• Tillägg om att slutligt beslut om återkrav krävs innan återkravsutredning initieras 
(avsnitt 9.4) 

• Nytt metodstöd med nya exempel om Unga med funktionsnedsättning (UMFN) 
(avsnitt 12.9) 

Version 2 

• Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts: 

• Ändrat beskrivning av AF:s uppgiftsskyldighet (avsnitt 1.2) 

• Datum på ansökan ET/BE tagits bort (avsnitt 1.4) 

• Förtydligande om särskilda skäl sen ansökan (avsnitt 1.5.1) 

• Förtydligande om ansökan som avser lördagar/söndagar (avsnitt 2.1) 

• Beskrivit regeländringen 1 mars 2018 om unga med funktionsnedsättning (avsnitt 
2.1, 3.1, 3.3, 3.3.1) 

• Lagt till definition av sjukperiod (avsnitt 2.3) 

• Förtydligande E-dagar (avsnitt 2.4) 

• Förtydligande om JOB-dagar (avsnitt 3.3.1) 

• Rättat felaktig information om kartläggningsfasen (avsnitt 3.3.3) 

• Tillagt om parallella program (avsnitt 4) 

• Rättat felaktig information om samordning samt nytt exempel (avsnitt 5.2.1) 

• Förtydligat kring lön/anställningsförmåner (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3) 

• Nya exempel samordning med flera förmåner (avsnitt 5.4) 

• Nytt avsnitt (6.5.2) om att Arbetsförmedlingen lämnar information om att deltagaren 
varit frånvarande när de inte utreder sanktion. 

• Förtydligat kring gemensam ansökan (avsnitt 7.2.5) 

• Förtydligat begreppet ensamstående utan hemmavarande barn (avsnitt 7.3.1) 

• Förtydligat om bostad (nytt avsnitt 7.3.5) 

• Förtydligat kring kommunicering (avsnitt 9.1) 
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• Förtydligat kring interimistiska beslut (avsnitt 9.1.1) 

• Flyttat info om fast utbetalningsdag till metodstöd (avsnitt 9.2) 

• Förtydligat kring kvittning (avsnitt 9.3) 

• Tagit bort skrivningar om 113 kap. SFB (avsnitt 9.5) 

• Lagt till att CSN kan kontakta FK (avsnitt 10.1) 

• Nytt metodstöd – parallella program (avsnitt 12.5) 

• Nytt metodstöd – AF meddelar fatt de har information om att deltagaren har varit 
frånvarande (avsnitt 12.6) 

• Nytt metodstöd – utreda ansökan om ersättning för lördagar och söndagar (avsnitt 
12.7) 

• Nytt metodstöd – utbetalning (avsnitt 12.8) 
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